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INTI SARI 

 

                Kondisi geografis Desa Grogol Kecamatan Karangtengah Kabupaten 

Demak yang relatif dangkal berpengaruh pada sumber air permukaan masyarakat 

sehingga mempengaruhi kondisi kebutuhan air bersih masyarakat Desa Grogol. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja teknis jaringan air bersih 

eksisting serta melakukan optimalisasi untuk penyempurnaan sehingga dapat 

meningkatkan pelayan kepada konsumen. 

               Metode yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengolah data 

sekunder dan primer yang berkaitan dengan tingkat pelayanan air bersih, disajikan 

dalam bentuk tabel, grafis, dan gambar. Analisis jaringan distribusi air bersih sulit 

dilakukan dengan perhitungan manual, dikarenakan analisis jaringan pipa 

eksisting cukup rumit dan memerlukan perhitungan yang lama. Oleh karena itu 

analisis jaringan dibantu dengan menggunakan software WaterNET Versi Beta V5. 

               Kinerja jaringan distribusi kelompok masyarakat dalam penyediaan air 

Bersih Desa Grogol Kabupaten Demak dinilai masih rendah dan perlu 

ditingkatkan. Hasil simulasi jaringan yang dilakukan menunjukkan bahwa 

beberapa pipa yang digunakan terlalu kecil. Hal ini mengakibatkan jaringan tidak 

efisien karena disaat jam puncak tidak mengalir ke wilayah distribusi dengan baik. 

Pada simulasi optimalisasi untuk meningkatkan sistem jaringan yang ada, dapat 

dilakukan dengan penggantian pipa dan menaikkan elevasi tangki. Penggantian 

dimaksudkan agar air dapat didistribusikan ke wilayah pelayanan yang bertekanan 

rendah, untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam rangka memberikan 

pelayanan yang terbaik kepeda pelanggan Kelompok Masyarakat Dalam 

Penyediaan Air Bersih Desa Grogol Kabupaten Demak. 

 

 

Kata Kunci : Jaringan Air Bersih, Perpipaan, WaterNET. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Prasarana memegang  peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan 

perkembangan suatu kota atau desa.karena prasarana dapat memberi dampak 

terhadap peningkatan taraf dan mutu kehidupan masyarakat,pola pertumbuhan 

dan prospek perkembangan ekonominya. Air bersih merupakan salah satu hal 

yang penting dan mendapat prioritas dalam perencanaan kota atau desa (Catanese 

& Snyder, 1996) 

 Pelayanan  air  bersih perpipaan pedesaan Indonesia umumnya masih 

tergantung oleh PAMSIMAS (program nasional penyediaan air minum dan 

sanitasi berbasis masyarakat) . Namun kondisi tingkat pelayanan PAMSIMAS 

saat ini belum optimal. Sampai tahun 2010 terdapat 381 PAMSIMAS yang 

melayani kurang dari 50 % penduduk kota dan 10 %  penduduk desa 

(BPPSPDAM , 201 ). Tidak jauh berbeda juga terjadi di Desa Grogol Kabupaten 

Demak, dimana penyediaan air bersih yang diselenggarakan oleh PAMSIMAS 

kota Demak sampai dengan tahun 2011 baru melayani 56,95 % penduduk, masih 

terdapat sebagian penduduk kota Demak yang belum terjangkau oleh jaringan 

pelayanan air bersih. Untuk mempercepat  memenuhi kebutuhan air bersih bagi 

masyarakat, pemerintah perlu melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam 

penyelenggaraan air bersih. Hal ini diperlukan sebagai amanat peraturan no.16 

tahun 2005 tentang sistem pengembangan air minum, pada pasal 1 ayat 5 
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didalamnya tercantum bahwa masyarakat diperbolehkan ikut penyelenggaraan air 

bersih (pemerintah republik indonesia , 2005) . kewenangan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan air bersih merupakan landasan atas kemampuan 

masyarakat untuk membantu  kondisi mereka sendiri dalam memenuhi kebutuhan 

air bersih, artinya terjadi pengalihan tanggung jawab dalam pelayanan air bersih 

ini dari pemerintah kepada masyarkat. 

               Salah satu penerapan penyelenggaraan pelayanan air bersih yang 

dilakukan oleh masyarakat, terdapat di Desa Grogol Kabupaten Demak jawa 

tengah. Desa grogol termasuk wilayah yang mempunyai air tanah dangkal yang 

kurang layak karena rasanya payau. Jaringan pelayanan air bersih PAMSIMAS 

pun belum menjangkau kelurahan ini, maka kelompok masyarakat mulai  

menyediaakan air bersih. Pada awal penyelenggannya yaitu tahun 2013 sudah 

dapat melayani 50 sambungan rumah. Sampai dengan akhir tahun 2018 sudah 

mampu melayani 82 sambungan rumah 3 kran umum (tempat ibadah). Dalam 

pembuatan sambungan rumah (SR) belum menggunakan analisis perhitungan 

yang jelas, untuk itu perlu adanya penelitian tentang “ Optimalisasi Usaha  

Kelompok Masyarakat Dalam Penyediaan Air Bersih Desa Grogol Kecamatan 

Karangtengah Kabupaten Demak “. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam 

penelitian adalah berikut ini : 

1. Bagaimana kualitas pelayanan jaringan distribusi air bersih eksisting Desa 

Grogol Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak ? 

2. Bagaimana optimalisasi jaringan yang sudah ada agar memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada pelanggan Desa Grogol Kecamatan Karangtengah 

Kabupaten Demak ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah seperti tersebut di 

bawah ini : 

1. Mengetahuan kualitas pelayanan kinerja jaringan distribusi air bersih Desa 

Grogol Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak agar maksimal. 

2. Melakukan optimalisasi untuk penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan 

pelayanan kepada kosumen. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat seperti di bawah ini : 

1. Memberikan gambaran teknis mengenai langkah uasaha penyediaan air bersih 

2. Memberikan alternatif tentang penyelesaian jaringan pipa distribusi air bersih 

Desa Grogol agar dapat hasil yang optimal dari segi teknis dalam rangka 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. 
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1.5 Batasan Masalah 

 Dalam melaksanakan penelitian ini ditetapkan batasan-batasan seperti di 

bawah ini : 

1. Lokasi penelitian adalah Desa Grogol Kecamatan Karangtengah kabupaten 

Demak jawa tengah 

2. Obyek penelitian yang dilakukan adalah sistem jaringan pipa transmisi dari 

instalasi pengolahan air bersih dan pipa distribusi air bersih di Desa grogol 

Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. 

3. Evaluasi jaringan pipa existing yang ditinjau menggunakan software “Water 

Net”. 

4. Mengoptimalkan jaringan yang ada untuk memenuhi ketersediaan air pada 

jaringan pipa existing dengan jumlah pelanggan yang ada. 

5. Menambah pelanggan agar lebih maksimal. 

 

1.6 Kajian Pustaka 

1. Suwirman (2011) mengkaji tentang  Kinerja Jaringan Air Bersih PDAM Tirta 

Indra Rengat Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dengan 

menggunakan program WaterNet 2.2. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

simulasi WaterNet  jaringan eksisting dengan aliran berubah diketahui bahwa 

kinerja jaringan eksisting tidak optimal yaitu banyaknya aliran laminer pada 

pipa dan air di dalam tangki selalu meluap menyebabkan terjadinya 

kehilangan air dan mengganggu efisiensi pompa. 
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2. Fermana (2012) mengkaji tentang analisis kinerja jaringan pipa sistem 

penyediaan air minum PDAM Tirta Kandilo Kabupaten Paser dengan 

menggunakan program WaterNet 2.2. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

terjadi kehilangan air pada pipa transmisi air baku, tinggi tekanan relatif 

dibawah standar terjadi pada saat jam puncak, dan biaya operasi pompa 

produksi serta distribusi sangat besar. 

3. Ratnanik (2014) mengkaji tentang optimalisasi distribusi air bersih ( studi 

kasus  : PDAM Delta Tirta Kecamatan Kliran Kabupaten Sidoarjo ). Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan jaringan distribusi sudah tidak lagi mampu 

menyalurkan air walau digunakan pompa berkapasitas lebih besar. 

4. Hilda Isnaini (2018) mengkaji tentang evaluasi dan optimalisasi jaringan 

distribusi air bersih PDAM Klaten wilayah Kecamatan Tulung Kabupaten 

Klaten dengan program waternet. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

kinerja jaringan  PDAM masih perlu ditingkatkan,hal ini ditunjukkan masih 

adanya aliran lemah atau kehilangan tekanan diwilayah distribusi. 

Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah : 

1. Jika pada penelitian Suwirman (2011), tepenelitian tentang kinerja eksisting 

jaringan air bersih, studi kasus PDAM Tirta Indra Rengat Kabupaten 

Indragiri Hulu, sedangkan penelitian ini tentang evaluasi dan optimalisasi 

kinerja jaringan eksisting, studi kasus penelitian yaitu Optimalisasi  

Kelompok masyarakat dalam penyediaan air bersih di Desa Grogol 

Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. 
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2. Jika pada penelitian Fermana (2012), penelitian tentang analisis kinerja 

jaringan pipa eksisting, studi kasus PDAM Tirta Kandilo Kabupaten Paser, 

sedangkan penelitian ini tentang evaluasi dan optimalisasi kinerja jaringan 

eksisting, studi kasus penelitian yaitu Optimalisasi  Kelompok masyarakat 

dalam penyediaan air bersih di Desa Grogol Kecamatan Karangtengah 

Kabupaten Demak. 

3. Jika pada penelitian Ratnanik (2014), penelitian tentang  optimalisasi 

distribusi air bersih ( studi kasus  : PDAM Delta Tirta Kecamatan Kliran 

Kabupaten Sidoarjo sedangkan penelitian ini tentang evaluasi dan 

optimalisasi kinerja jaringan eksisting, studi kasus penelitian yaitu 

Optimalisasi  Kelompok masyarakat dalam penyediaan air bersih di Desa 

Grogol Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. 

4. Jika penelitian Hilda Isnaini ( 2018 ), penelitian tentang evaluasi dan 

optimalisasi kinerja jaringan eksisting,studi kasus penelitian yaitu PDAM 

Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, sedangkan penelitiaan ini tentang 

Optimalisasi  Kelompok masyarakat dalam penyediaan air bersih di Desa 

Grogol Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. 

 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera 

pada Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan 

sistematika penyampaian sebagai berikut : 

1. BAB I PEDAHULUAN 
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Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan masalah, kajian pustaka, dan sistematika penulisan skripsi. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dan teori yang berupa pengertian dan 

definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan 

laporan skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan dengan 

penelitian. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, alat yang 

digunakan, tahapan penelitian, dan materi penelitian. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang tahapan usaha individu atau kelompok masyarakat dalam 

penyediaan air bersih, yang didalamnya terdapat skema dan karakteristik 

jaringan, kebutuhan air, fluktuasi kebutuhan air, serta simulasi kondisi 

eksisting jaringan distribusi  Usaha Individu atau Kelompok masyarakat 

dalam penyediaan air bersih di Desa Grogol Kecamatan Karangtengah 

Kabupaten Demak.  

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan evaluasi dan 

optimalisasi jaringan berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. 

6. DAFTAR PUSTAKA 

7. LAMPIRAN 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analilis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa  

1. jaringan eksisting belum mampu atau beloum cukup bagus untuk pelayanan 

kepada pelanggan , terlihat dari banyaknya pipa yang berdiameter kurang dari 

standar, misal pipa 1, 2, 3,4 , 5, dan seterusnya diameter 1,25 inch, diameter 

0,75 inch dan 0,5 inch. 

2. optimalisasi jaringan eksisting dilakukan dengan cara mengganti pipa yang 

berdiameter kecil  (1,25 inch, 0,75 inch, dan 0,5 inch)  dengan cara mengganti 

4 inch 3 inch, 2 inch hasilnya pelayanan kedapa pelanggan menjadi lebih baik. 

5.2 Saran 

1. Dalam perencanaan penyediaan air minum perpipaan yang baru, diharapkan 

melakukan simulasi menggunakan Software perpipaan terlebih dahulu. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan perencaaan jaringan yang baik dan optimal. 

2. Diperlukan sosialisasi program yang lebih gencar kepada setiap pelaksana 

program dari level Pemerintah, konsultan dan kelompok masyarakat. Sehingga 

setiap pihak yang terlibat dapat memahami dan dalam pelaksanaannya selalu 

mendapat skala prioritas serta tepat waktu.  
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